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Банківська система України в умовах кризи: які методи підтримки
приготував головний фінансовий регулятор України?

Враховуючи негативні наслідки політичної кризи в Україні, Національний
банк України розробив певний план дій для підтримки стабільності у
фінансовому, банківському та валютному секторах економіки.
Першим рішенням НБУ стала зміна валютного курсу гривні по
відношенню до основних світових валют (зокрема, Євро і Долара США ).
Фактично, фінансовий регулятор відпустив гривню «у вільне плавання» :
з 7 лютого 2014 офіційний курс долара США прирівняли до фактичного
курсу Української міжбанківської валютної біржі. Курс 7,993 грн. за 1
долар США , який залишався незмінним протягом півтора років , 7 лютого
піднявся до позначки 8,708 грн. за 1 долар США. Таким чином,
Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на
валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара буде
встановлюватися
на
підставі
середньоринкового
курсу
на
міжбанківському ринку.
Одразу за цим рішенням послідувало введення тимчасових обмежень
для купівлі валюти за окремими операціями . Згідно Постанови Правління
НБУ № 49 від 06.02.2014 року, змінився порядок і збільшилися строки
придбання валюти (валюту банки зобов'язані купувати по закінченню 6-ти
банківських днів після подачі в банк заяви про купівлю валюти та
перерахування гривні на транзитний банківський рахунок), введена
заборона купівлі валюти для окремих операцій (зокрема, дострокового
погашення валютних кредитів).
Постановою № 48 від 06.02.2014 р. Національний банк України визначив
механізми оперативної підтримки ліквідності банків. Основним моментом
Постанови є підтримка НБУ будь-якого комерційного банку за умови,
якщо в останнього відбувається максимальний відтік короткострокових
депозитів. Згідно звіту НБУ станом на 28.02.2014 року рефінансував 5
банків на загальну суму 1 415,7 тис. грн.
Постановою № 104 від 28.02.2014 року фінансовий регулятор ввів
обмеження на зняття грошових коштів з поточних і депозитних рахунків
як фізичних, так і юридичних осіб в сумі до 15 тисяч гривень на добу ( для
рахунків в іноземній валюті проводиться перерахунок за курсом НБУ на
дату зняття валютних грошових коштів).
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Відмова від відповідальності
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Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert
підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є
індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може
змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не
несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені
шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.
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